Secretaria General

Càrrec

Titular

Alcaldessa

Núria Parlon Gil

Import brut
anual
58.484,25 €

1r. Tinent d’alcaldessa de Serveis Territorials, Esteve Serrano Ortín
Urbanisme, Comerç i Mobilitat.

51.041,70 €

2a. Tinenta d’alcaldessa d’Economia, Serveis Blanca Padrós Amat
Interns,
Treball, Universitats, Innovació i
Transparència.

51.041,70 €

3a. Tinenta d’alcaldessa de Seguretat i Lidia Montero Cos
Civisme.

51.041,70 €

4a. Tinenta d’alcaldessa de Subàrea d’Espai Ana Belén Moreno Jorge
Públic i Medi Ambient.

51.041,70 €

5è. Tinent d’alcaldessa
d’Habitatge i Energia.

51.041,70 €

de

Subàrea Toni Suárez Pizarro

6ena. Tinenta d’alcaldessa de Participació Petra Jiménez González
Ciutadana, Cultura i Esports.

51.041,70 €

7ena. Tinenta d’alcaldessa de Drets Socials i Bárbara Ferrer Escobar
Ciutat Educadora.

51.041,70 €

Regidor de Comerç i Turisme.

Pedro Cano Moreno

37.193,55 €

Regidor de Transports i Mobilitat.

Toni Atienza Martínez

37.193,55 €

https://bop.diba.cat
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Primer - Aprovar la relació dels càrrecs que es desenvolupen en règim de dedicació exclusiva
i parcial i les retribucions corresponents; per la qual cosa seran donats d’alta en el Règim
General de la Seguretat Social, o Mutualitat Funcionarial en el seu cas, els/les regidors/es
relacionats. La retribució serà la següent, amb caràcter anual en catorze pagues.

Data 1-8-2019

Es proposa que el Ple de la corporació acordi:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“De conformitat amb el que estableixen els articles 74, 75, 75 bis i 75 ter, de la Llei 7/1985, de
2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local, i l’acord global de Junta de Portaveus sobre
assignacions als grups de l’oposició establerts amb aquests, pendent de desenvolupar en
algun aspecte parcial.

B

El Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juliol de 2019 ha aprovat la proposta d’acord següent:

A

ANUNCI

Ma Dolores Andrades Tineo

37.193,55 €

Regidor de Participació Ciutadana i Memòria Joan Calzado Pastor
Històrica.

37.193,55 €

Regidor d’Esports.

Daniel Salgado Marcilla

37.193,55 €

Regidora de Salut, Consum i Gent Gran

Soraya Santalucía Rubio

37.193,55 €

Regidora d’Educació, Infància i Joventut.

Mireia González Sáez

37.193,55 €

Grup Ciutadans:

Segons designació efectuada pel grup:

President (en el seu cas, cap de l’oposició),
portaveu i/o adjunt dels anteriors
(Només un dels quatre possibles càrrecs
podria tenir 100% de dedicació, segons
decideixi i comuniqui el propi grup, en el marc
de l’acord global que estableix per a aquest
grup un màxim de 109.193,55 € per a
destinar-lo a regidors amb dedicació i
personal eventual de suport al grup).

-Presidenta,
Sra.
María
Duarte
Aparicio tindrà dedicació parcial
(90,74%) compensada per retribució
de 33.750 €/any).

Grup ECP:

Segons designació efectuada pel grup:

-Portaveu adjunt segon, Sr. Miguel
Padilla, tindrà dedicació parcial
(30,25%) compensada per 11.250 €
de retribució€/any.

President, portaveu i/o adjunt dels anteriors Portaveu, Sr. Jesús Sánchez Téllez,
(Només un dels
tres possibles càrrecs tindrà una dedicació total compensada
podrien tenir 100% de dedicació, segons per retribució de 37.193,55 €.
decideixi i comuniqui el propi grup, en el marc
de l’acord global que estableix per a aquest
grup un màxim de 82.193,66 € per a destinarlos a regidors amb dedicació i personal
eventual de suport al grup).

Grup ERC:

Segons designació efectuada pel grup.

President, portaveu i/o adjunt dels anteriors
(Només un dels tres possibles càrrecs
podrien tenir 100% de dedicació, segons
decideixi i comuniqui el propi grup, en el marc
de l’acord global que estableix per a aquest
grup un màxim de 82.193,66 € per a destinarlos a regidors amb dedicació i personal
eventual de suport al grup).

-Portaveu, Sr. Samuel Núñez i Amela,
tindrà dedicació total compensada per
retribució de 37.193,55 €/any).
-Portaveu adjunt, Sr. Salvador Clavera
i Catalan, tindrà dedicació parcial
(30%) compensada per 11.158,06 €
de retribució €/any.

A

Regidora de Civisme.
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37.193,55 €
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Álvaro Rodilla

CVE 2019027555

Regidor de Medi Ambient i Protecció Animal.

Data 1-8-2019

35.333,87 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

José Antonio Rodríguez Palacios

B

Regidor de Via Pública i Neteja.
Dedicació Parcial del 95%.

Secretaria General

ÒRGAN
Ple
Comissió Informativa

QUANTITAT-SESSIÓ
124,83 €
83,21 €

b) Mensualment, Secretaria General remetrà al servei corresponent una relació de les
reunions dels òrgans col·legiats i dels assistents, per tal que es realitzin les liquidacions
corresponents.

https://bop.diba.cat

a) Aprovar que la indemnització per assistència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats dels quals formen part, seran les següents, pels regidors/res que no tinguin
dedicació plena ni parcial:

A

Segon:

COMPONENT VARIABLE
2.563 € per regidor (17)
2.563 € per regidor (4)
2.563 € per regidor (3)
2.563 € per regidor(3)

TOTAL
45.696 €
12.377 €
9.814 €
9.814 €

Quart - L’article 75.ter de la Llei 7/1985, de dos d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, estableix una limitació en el nombre de càrrecs públics amb dedicació exclusiva que,
per al municipi de Santa Coloma de Gramenet, és d’un màxim de 18. Els càrrecs amb
dedicació exclusiva de l’apartat primer d’aquest acord són 18, per la qual cosa, qualsevol canvi
en les dedicacions comunicades pels grups que no són de govern caldrà valorar-lo
específicament per tal de garantir l’acompliment de la norma esmentada.
Cinquè - La Sra. Blanca Padrós podrà compatibilitzar, fins al 15 de setembre de l’any en
curs, la seva dedicació exclusiva al càrrec de tinent d’alcaldessa amb les activitats necessàries
per al tancament i traspàs dels assumptes que professionalment té actius en l’actualitat.
Sisè - A partir d’aquests acords es realitzaran les operacions comptables necessàries per a
garantir la seva dotació pressupostària suficient.
Setè - Els acords anteriors tindran efectes a partir del 16 de juliol de 2019 i seran publicats
en el BOPB i en el tauler d’edictes municipal.”

Santa Coloma de Gramenet, 25 de juliol de 2019

El secretari general

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas
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Data 1-8-2019

COMPONENT FIX
2.125 €
2.125 €
2.125 €
2.125 €

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

GRUP
PSC
C’s
ECP
ERC

B

En còmput anual les aportacions seran les següents:

CVE 2019027555

Pàg. 3-3

Tercer - Aportacions als Grups Municipals,

